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Verslag bijeenkomst OCMW’s – Rapport rencontre des CPAS 

AMIF 15 oktober 2019 – 15 octobre 2019 

Zaal/Salle Juntos, Finance Tower, Brussel/Bruxelles 

 

Aanwezigen:  Johan Maekelbergh (OCMW Gent), Alexandre Van Belle (CPAS Charleroi), 

Ozlem Baslari (CPAS Charleroi), Lisa Asselman (POD MI-IS), Ibrahim Aguelmin 

(CPAS Liège), Claudine Gbambili (CPAS Charleroi), Angès Dubus (CPAS 

Bruxelles), Nauar Elfargani (OCMW Antwerpen), Bart Hullebush (OCMW 

Gent), Mieke De Roo (OCMW Gent), Ibrahim Laaroussi (OCMW Gent), Hajar 

Hasdo (OCMW Antwerpen), Charlotte Tachelet (OCMW Antwerpen) 

  
Onderwerp: Interculturaliteit en luisteren naar de stem van de doelgroep 

 

Verslag sessie 1 lerend netwerk AMIF door Siska Hoebeeck 

 

Programma: 

 

1) Uitgebreide check-in : kennismaking en verwachtingen 

➔ Belang van aandacht / relationeel weefsel / ontdekken van verschil bij elk van ons 

 

2) Leerprincipes samen overlopen en aanpassen 

 

3) Set the scène:  

➔ Meerstemmige wereld in transitie heeft helden nodig 

➔ Intercultureel competent zijn= kennis + attitude + vaardigheden + bewustzijn 

 

4) De plaats van cultuur 

➔ Ik ben uniek vs ik ben als alle andere mensen 

 

5) Kader TOPOI overlopen 

➔ Onze (interculturele) communicatie wordt beïnvloed door Taal / Ordening/ Personen/ 

Organisatie/Inzet 

 

6) Oefening eigen bril (man/muis) 

➔ Hoe ga ik om met verschil? Bewust worden van het effect van mijn eigen omgeving/opleiding en 

opvoeding op mijn wereldbeeld 

 

7) Case-bespreking via TOPOI 

 

 

 

 

 

 

Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 
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Lessons learned: 

➔ Vragen stellen 

➔ Intentie ≠ effect 

➔ Mensen ontmoeten elkaar, niet culturen 

➔ Cultuur speelt altijd een rol 

➔ Reduceer mensen niet tot een stukje van hun identiteit 

➔ Sociaal werker heeft ook een signaalfunctie 

 

Vragen die blijven nazinderen: 

 
➔ Hoe kan ik vrijuit spreken zonder iemand te kwetsen? (leerprincipes) 

➔ Hoe kan ik echt luisteren naar wat mijn doelgroep te zeggen heeft / hoe ga ik met hen op een diepere 

manier in verbinding? 

➔ Wat doe ik als mijn persoonlijke normen en waarden niet overeenkomen met die van de organisatie 

waarvoor ik werk? 

 
Foto’s flappen:  
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